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Dydd Sadwrn 3 &  
Dydd Sul 4 o Fedi 
RHAGFLAS TREF RHUTHUN  
– CASTELL, T  AC EGLWYS

A   A CASTELL RHUTHUN 
STRYD Y CASTELL, ADEILAD RHESTREDIG GRADD I | NGR SJ123580 | LL15 2NU

Fel y Fflint a Rhuddlan, fe godwyd hen Gastell Rhuthun yn rhan o gynllun y 
Brenin Seisnig Edward I i ddarostwng y tywysog Cymreig, Llewelyn ein Llyw 
Olaf. Cychwynnwyd ar y gwaith yn 1277, ac fe oroesodd ymosodiadau Owain 
Glynd r yn 1400. Daeth ei gysylltiadau brenhinol i ben pan ddifethwyd yr 
adeilad bron yn gyfan gwbl yn 1644 gan luoedd seneddol. 

Mae olion o’i bum t r waliau cysylltiol a’r porthdy (sydd wedi altro’n sylweddol) 
yn aros. Yn y cyfamser, mae yna westy ar y rhan fwyaf o’r safle, wedi ei 
adeiladu yn 1826, ei ymestyn yn 1848-52, ac sy’n nodedig am ei steil ffug-
ganoloesol Fictoraidd nodweddiadol. 

 TEITHIAU: Gerddi’r castell ag olion castell y 13eg ganrif a’r ddaeargell  
 Man cyfarfod yn y maes parcio wrth y brif fynedfa. 

 AMSER: 11.00yb,1.00yp, a 3.00yp ar y ddau ddiwrnod. 
 ARCHEBU: bydd angen archebu o flaen llaw. Uchafrif o 20 ar bob taith.
 Llyfrgell Rhuthun  01824 705274  

 – awgrymwn cyn y penwythnos gan fod y Llyfrgell ar agor o 9.30-12.30 yn unig ar y 3ydd o Fedi.
 Dim yn addas i gadair olwyn gan fod grisiau yn y gerddi

B   PORTH Y D R
65 STRYD CLWYD, ADEILAD RHESTREDIG GRADDFA II* 
NGR SJ120582 | LL15 1HN 

O’r tu allan mae Porth-y-D r yn edrych fel t  a siop o’r 19eg 
ganrif, ond mae ganddo gyfrinach. Yn dyddio o 1456 mae 
llawer o’r ffrâm bren gwreiddiol yn aros ynghyd a manylion 
Tuduraidd a Jacobeaidd a ychwanegwyd pan oedd teulu 
Moyle, melinwyr i stad y Castell, yn byw yn y t .

 AMSER:  10.00yb - 1.00yp a 2.00yp - 4.30yp  
 Dydd Sadwrn 3 o Fedi yn unig

 CYRRAEDD ATO: Llawr gwaelod yn addas i bawb.   
 Llawr cyntaf – grisiau cul a serth, nenfwd isel.   
 Gall fod cyfyngiad ar y niferoedd ar brydiau.
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Dydd Sul 4 o Fedi 
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C   CAPEL Y TABERNACL
STRYD Y FFYNNON, ADEILAD RHESTREDIG GRADD II | NGR SJ125582 

Fe adeiladwyd y capel Presbyteraidd Cymreig hwn, a oedd 
yn wreiddiol yn gartref i Fethodistiaid Calfinaidd, gan 
Thomas Williams yn 1889-91. Y gweinidog bryd hynny 
oedd y Parch. Robert Ambrose Jones (Emrys ap Iwan), 
hyrwyddwr hunanlywodraeth i Gymru a’r iaith Gymraeg. 
Mae’r Gymraeg yn dal i fod yn iaith addoliad yn Y Tabernacl. 
Y tu mewn mae’r eisteddleoedd wedi eu trefnu fel pedol. 
Mae ffenestri treswaith i’r capel dan do trawst gordd ac 
mae yna amrywiaeth drawiadol o bibellau organ. Pwysleisir 
y pwysigrwydd a roddwyd ar bregethu gan y pulpud sydd 
wedi ei addurno; oddi tano mae’r ‘Sêt-Fawr’ – Eisteddle’r 
Blaenoriaid.

 AMSER: Dydd Sadwrn 11yb-3yp  
 a dydd Sul 1.30yp-4.00yp.  Hawdd cyrraedd ato i bawb.

MAP O DIGWYDDIADAU
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1   LLYFRGELL RHUTHUN
STRYD Y LLYS, ADEILAD RHESTREDIG GRADD II | NGR SJ124581 

Prif bwynt gwybodaeth y diwrnod hwnnw – lle da i gychwyn. Mae’r adeilad hwn â 
gorffennol sy’n gysylltiedig â throsedd a chosb: fe’i hadeiladwyd yn 1785 i gadw 
cofnodion y Brawdlysoedd Mawr ac roedd yn naturiol hefyd i’w ddefnyddio fel 
Neuadd y Sir, neu lys barn. Wrth i’r adeilad dyfu mewn bri, fe ychwanegwyd portico 
ynghyd â cholofnau Dorig i’r ffrynt yn ystod y 1860au. Fe gynhaliwyd y llys diwethaf yma yn 1974, ond 
fe barhaodd fel Llys Ynadon hyd at 1986; fe’i troswyd yn llyfrgell yn gynnar yn y 1990au. 

 AMSER: 9.30yb - 4.00yp Arddangosfa o ddeunydd lleol hanesyddol ag enillwyr Gwobr Quayle. 
Bydd holl wasanaethau’r llyfrgell ar gael trwy gydol y penwythnos

 TAITH DYWYS: Taith dywys hanesyddol o’r llyfrgell.  Mae grisiau yn ei wneud yn anaddas i rai. 
 AMSER: 11.00yb Dydd Sul yn unig         ARCHEBU: dim angen
 CYRRAEDD ATO: Ramp i’r llyfrgell a lifft i’r llawr cyntaf.  Grisiau i’r islawr.

2   NANTCLWYD Y DRE 
STRYD Y CASTELL, ADEILAD RHESTREDIG GRADD I | NGR SJ123581 

Ystyrir mae hwn yw y t  tref o ffram coed dyddiedig hynaf yng Nghymru. -1435. Mae 
Nantclwyd y Dre wedi ei ymestyn a’i altro’n sylweddol, yn fwyaf nodedig gan Eubule 
Thelwall, a ychwanegodd y portico ffrynt yn 1693, sydd i lawer yn brif nodwedd y t . 

Mynediad am ddim i deithiau tywys sydd wedi eu harchebu ymlaen llaw yn unig.   
Pris mynediad arferol os nad ar daith tywys a archebwyd ymlaen llaw.

 TEITHIAU TYWYS: Teithiau tywys o’r t  a Gardd yr Arglwydd a agorwyd yn ddiweddar. 
 AMSER: Dydd Sadwrn, 11yb, 1.00yp & 3.00yp.  Dydd Sul 11yb & 1.00yp 

 Bydd lluniaeth ar gael.
 ARCHEBU: Bydd angen archebu lle o flaen llaw.  Uchafswm o 25 ar bob taith. 

 https://nantclwydopendoors.eventbrite.co.uk neu  01824 705274
 CYRRAEDD ATO: Gall pawb gyrraedd at y llawr gwaelod a’r gerddi. Grisiau i’r llawr cyntaf.

3   CARCHAR RHUTHUN STRYD CLWYD, 
ADEILAD RHESTREDIG GRADD II* | NGR SJ121582 

‘T  cywiro’ oedd y carchar yn wreiddiol yn 1654. Yn 1774, fe adeiladodd ynadon lleol a oedd yn ‘sensible of the 
miserable state of the ancient prison, in compassion for the unfortunate’ garchar newydd, a gafodd ei ymestyn 
yn 1803 ac 1812. Fe ychwanegwyd bloc pedwar llawr, wedi ei fodelu ar Garchar Pentonville yn Llundain, yn 
1867-8. Fe beidiodd â bod yn garchar yn 1916 ac fe’i defnyddiwyd, ymysg pethau eraill, fel ffatri arfau rhyfel. 

Mynediad am ddim i rai a archebir taith dywys ymlaen llaw. Pris mynediad arferol y tu mewn i’r carchar.

 TEITHIAU TYWYS: Taith dywys awyr agored yn unig (45 munud) gyda warden carchar.  
Darganfyddwch hanes a phensaerniaeth y Carchar dros wahanol gyfnodau hanes.

 AMSER: Dydd Sadwrn, 11yb, 1.00yp & 3.00yp.  Dydd Sul 11yb & 1.00yp
 ARCHEBU: Bydd rhaid archebu lle o flaen llaw.  Uchafrif o 25 ar bob taith 

 https://ruthingaolopendoors.eventbrite.co.uk neu  01824 705274
 CYRRAEDD ATO: Gall pawb gyrraedd ( y tu mewn a’r tu allan)

Dydd Sadwrn 10  & Dydd Sul 11 o Fedi 
TREF RHUTHUN  
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4   CANOLFAN GREFFT RHUTHUN
FFORDD Y PARC | NGR SJ125585

Wedi ei dylunio gan y penseiri Sergison Bates a’i hariannu gan gronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru, 
mae’r ganolfan newydd yn sefyll ar y safle presennol yn ei thirwedd ei hun. Mae’n adeilad deinamig o sinc 
a charreg fwrw gyda thoeau tonnog i adleisio Bryniau Clwyd sydd o amgylch. Mae’r Ganolfan Grefft â thair 
oriel newydd gyda rhaglenni arddangos cyfnewidiol drwy gydol y flwyddyn mewn adeilad cyfoes syfrdanol. 
Roedd y ganolfan grefft ymysg y pedwar cyntaf yn y ras am Wobr Cronfa’r Celfyddydau yn 2009.

 10.00yb - 5.30yp, Hawdd i bawb gyrraedd y ganolfan. 
 Gweithdy Galw i Mewn: Artisiaid preswyl fel rhan o ddigwyddiad stiwdio agored  

 Helfa Gelf Gogledd Cymru
 AMSER: Dydd Sadwrn 1.00yp - 4.00yp
 ARCHEBU: Dim angen. Am ddim.  Addas i bob oedran

 SGWRS:  Dewch i ystyried gwaith curadur – gyda churad tecstil June Hill.   
 Sgwrs ddarluniadol a thaith dywys o “crebwyll” y pwyth yn y  galeri i ddilyn.

 AMSER: Dydd Sadwrn 2.00 – 3.45yp
 ARCHEBU: Bydd rhaid archebu lle ymlaen llaw.   y Ganolfan Grefft 01824 704774 

 GWEITHDY: Ymunwch ag artist Jane McCormack i edrych ar bensaerniaeth Rhuthun.   
 Mi ddysgwch i edrych ar fanylion cyfoethog adeiladau Rhuthun mewn ffordd anffurfiol a  
 difyr a rhoi marciau ar bapur.
 CYFARFOD: Yn y Ganolfan Grefft a cherdded i’r dref. Os yn wlyb cwrdd yn Eglwys Sant Pedr.  
 Mi fydd llyfrau braslunio a rhai defnyddiau ar gael. Mae hefyd groeso i chwi ddod a rhai eich hun.   
 Cefnogir gan Graham Holland Associates, Penseiri ag Ymgynghorwyr Adeiladau Hanesyddol

 AMSER: Dydd Sul 2.00yp - 4.00yp
 ARCHEBU:  Bydd rhaid archebu lle ymlaen llaw.    y Ganolfan Grefft 01824 704774

Mae hwn yn rhan o weithdy 4 wythnos.  I archebu gweithdai eraill cysylltwch a’r 
Ganolfan Grefft.

5   EGLWYS A RHODFA SANT PEDR 
SGWÂR SANT PEDR, ADEILAD RHESTREDIG GRADD I | NGR SJ123583

Fe adeiladwyd yr adeilad presennol yn 1310, ac mae’n dilyn yr arferiad lleol o fod â dau gorff, yn 
ogystal â changell a th r canolog. Fe ychwanegwyd y toeau coed, wedi eu haddurno â herodraeth, 
bathodynnau a blodau wedi eu cerfio, yn ystod y 15g, ond y meindwr dim ond yn 1854. Mae’r Hen 
Glwystai, lle’r arferai’r clerigwyr fyw, yn dyddio o 1310, ac mae iddynt is-grofft gromennog. Y brodyr 
Davies a greodd y prif giatiau ac hefyd yng nghastell y Waun. 

 10.00yb - 4.00yp. Gwasanaeth Sul 10:30yb - 11:30yb.  
 Mae’r eglwys yn hawdd cyrraedd ati i bawb. Bydd Cofnodion y Plwyf ar ddangos.

 ARCHEBU: Bydd rhaid archebu ymlaen llaw.  y Ganolfan Grefft 01824 704774
 GWEITHDY: Ymunwch ag artist Jane McCormack i ddarlunio Eglwys Sant Pedr.   

 Am fanylion llawn gweler y wybodaeth o dan Canolfan Grefft Rhuthun.
 CYFARFOD: Yn y Ganolfan Grefft a cherdded i’r dref. Os yn wlyb cyfarfod yn Eglwys Sant Pedr.

 AMSER: Dydd Sul 2.00yp - 4.00yp

Dydd Sadwrn 10  & Dydd Sul 11 o Fedi 
TREF RHUTHUN  

Os na phenodir yn wahanol, lle mae ANGEN ARCHEBU  
TEITHIAU TYWYS/TEITHIAU CERDDED ymlaen llaw, 
   Llyfrgell Rhuthun os gwelwch yn dda ar 01824 705274
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6   CAPEL PENDREF
STRYD Y FFYNNON, ADEILAD WEDI’I GOFRESTRU FEL GRADD II | NGR SJ124582 

Capel Pendref (Annibynwyr) yw’r capel hynaf yn Rhuthun.  Cyrhaeddodd ei ffurf bresennol yn 
1875 ac mae ganddo fwa hardd o faen nadd ar ei flaen yn ogystal â chyntedd Tyscanaidd. Mae 
galeri ar dair ochr y tu mewn dan nenfwd blodeuog. 

 AMSER: Dydd Sadwrn 11yb-4yp. Dydd Sul 2.00yp-4.00yp. 
 CYRRAEDD: Gris wrth y palmant. Gall fod yn anodd i rai gyrraedd ato. 

7   CAPEL BATHAFARN
STRYD Y FARCHNAD, ADEILAD RHESTREDIG GRADD II  I  NGR SJ124584

Fe adeiladwyd Capel Bathafarn yn 1868 am £200 i ddisodli Capel y Felin, y fangre addoli 
wreiddiol i’r Wesleaid yn y dref.  Fe’i hadeiladwyd er cof am y Parch Edward Jones, arloeswr 
Wesleaeth yng Ngymru, a fu’n byw yn Fferm Bathafarn. Wedi ei ddylunio gan Richard Owens 
o Lerpwl gydag arddull is-glasurol fe’i hadeiladwyd mewn brics coch gyda manylion tywodfaen 
melyn.  Mae yna le i tua 450 eistedd yn y Capel.

 AMSER: Dydd Sadwrn a Dydd Sul 11.00yb - 4.00yp     
  CYRRAEDD ATO: Gall fod yn anodd  i rai gyrraedd ato. 

8   EGLWYS BRESBYTERAIDD SAESNEG
FFORDD WYNNSTAY | NGR SJ124582

Agorwyd a chysegrwyd adeilad y capel yn swyddogol ar 18eg o Fai 1893.  Mae’r adeilad yn un 
cwbl Othig. Mae ffenestri lliw diddorol a roddwyd “in memorium” ac maent wedi eu dylunio mewn 
arddull sydd yn anghyffredin mewn adeilad anghydffurfiol.

Mi fydd yna arddangosfa fechan a stondin yn gwerthu bwydydd cadw o waith cartref. 
Hefyd cacennau a lluniaeth ysgafn i ymwelwyr.

 AMSER: Dydd Sadwrn 11.00yb - 4.00yp a Dydd Sul 11.30yb - 4.00yp
 CYRRAEDD ATO: Hawdd cyrraedd ato i bawb

9   ROSE COTTAGE
15 STRYD Y RHOS I ADEILAD RHESTREDIG GRADD II  I  NGR SJ128582

T  neuadd nenfforch yw Rose Cottage ac yn arddel peth o’r plethwaith a dwb 
gwreiddiol. Dim ond tair ystafell oedd yn yr adeilad gwreiddiol sy’n dynodi mai teulu 
llai cyfoethog oedd yn byw yno. Gwnaed gwelliannau gan gynnwys gosod lle tân o 
fframwaith pren yn ddiweddar yn y 17eg ganrif, ond, erbyn canol y 20ed ganrif, roedd Rose Cottage 
mewn cyflwr adfaeliedig. Cafodd ei adfer yn 2000 ac fe gydnabuwyd  ei gyflawniad gan Ymddiriedolaeth 
Ddinesig Cymru, a  chan Gymdeithas Ddinesig Rhuthun a’r Cylch gyda Gwobr Quayle yn 2002.

 AMSER: Dydd Sadwrn a Dydd Sul 11.00yb - 3.00yp
 CYRRAEDD ATO: Gall fod yn anodd i rai gyrraedd ato.

10    WYNNSTAY
STRYD Y FFYNNON RHUTHUN ADEILAD RHESTREDIG GRADD II 
NGR SJ 125582

16eg Ganrif gwreiddiol gyda adlunio yn y 17eg Ganrif ag ychwanegiadau yn 
y 19eg ganrif.  Gynt yn dafarn y Cross Foxes, tafarn coets fawr ar gyfer post a 
theithwyr, yn gysylltiedig a theulu Watkins Williams Wynn. Mae Cross Foxes yn un 
o’u harwyddion herodrol.

 AMSER: 11.00yb, 12.00, 2.00yp,3.00yp
 ARCHEBU:  Bydd rhaid archebu lle ymlaen llaw. 12 lle ar bob taith dywys
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11   SIOP WLÂN WAYFARER
STRYD Y FFYNNON, RHUTHUN. ADEILADAU GRADD II. LL15 1AN | NGR SJ 125582 

Adeilad du a gwyn ffrâm bren ydy’r siop. Mae rhannau ohoni’n dyddio’n ôl i’r 
1500au. Roedd yn rhan o’r cerbyty a’r stablau a elwid gynt y Cross Foxes (wedyn 
Tafarn Wynnstay) Roedd yr adeilad yn cael ei ddefnyddio fel lle i dacio ceffylau, ac 
roedd yn cysylltu â thafarn y goets fawr gyda phorth bwaog. 

   AMSER: Dydd Sadwrn10.00yb i 5.00yp  Dydd Sul 11.00yb i 4.00yp

12   SIOP NAIN 
6 STRYD Y FFYNNON, RHUTHUN, ADEILAD RHESTREDIG GRADD II | LL15 1AH NGR SJ 124582

Adeilad o fframwaith pren C15-16 yn dyddio yn ôl i 1490.  O 1860 bu Isaac Clark yn argraffu y 
copiau cyntaf o Anthem Genedlaethol Cymru yma yn hen weithdy’r argraffydd.  Prydau bwyd a 
the prynhawn ar gael yn y caffi.

 AMSER: 9.00yb. – 4.00yp.Dydd Sadwrn 10.00yb -4.00yp. Dydd Sul

13   TAITH DYWYS ATGOFION RHUTHUN
 TAITH GERDDED:  Taith gerdded byr o dan arweiniad tywysydd Bathodyn Glas (tua 1 awr) 

o amgylch y dref i ddarganfod storiau’r gorffennol.  Yn ogystal rhydd y daith gerdded gyfle i rannu 
storiau ac atgofion. Mi fydd y Maer, y Cynghorydd Geraint Woolford, yn teithio gyda ni.
 CYFARFOD: Llidiart Eglwys Sant Pedr

 ARCHEBU:  Bydd rhaid archebu lle ymlaen llaw. Uchafrif o 20 lle

1   EGLWYS LLANFWROG
ADEILAD RHESTREDIG GRADD II* | NGR SJ 115 578

Fe fu yma addoli Cristnogol ers y 6g, pan gyhoeddodd Mwrog (sant Celtaidd 
anenwog) yr Efengyl yn y rhan yma o’r byd am y tro cyntaf. Mae’r adeilad 
wedi ei adfer sawl gwaith yn ei hanes hir, yr adferiad diweddaraf yn 1999.

 AMSER: Dydd Sadwrn 10yb-4yp.  
 Dydd Sul 2.00yp-4.00yp. Gwasanaeth am 11:00yb.

  CYRRAEDD ATO: Hawdd cyrraedd ati i bawb drwy’r giât heibio’r eglwys.  
 Bydd Cofnodion y Plwyf ar ddangos.

2   EGLWYS SANT MEUGAN 
LLAN-RHUDD. ADEILAD RHESTREDIG GRADD I | NGR SJ140577 

Sant Meugan yw mam-eglwys Rhuthun, yn bell cyn-dyddio Eglwys Sant Pedr yng nghanol y dref. 
Mae’n bosib y bu yna eglwys yma o’r 7g ond mae’r adeilad presennol yn dyddio o’r 15g yn unig. 
Mae’r gofadail i John Thelwall (a fu farw yn 1586) a’i wraig Jane (1585) o ‘Bathafarn House’ gerllaw 
yn gain iawn, os yn erchyll, braidd. 

 AMSER: Dydd Sadwrn a dydd Sul 1yp-4.00yp. 
  CYRRAEDD ATO: Hawdd cyrraedd ati i bawb. Bydd Cofnodion y Plwyf ar ddangos.

Dydd Sadwrn 10  & Dydd Sul 11 o Fedi ... O GWMPAS RHUTHUN 



8

3   EGLWYS SANT ELIDAN, LLANELIDAN 
NGR SJ109 505 | LL15 2TP

Eglwys ganol oesol yw Sant Elidan, Llanelidan yn Nyffryn Clwyd gyda ystlys 
ddwbl. Saif yr adeilad o’r 14eg ganrif, gyda gweddillion gwydr lliw canol oesol 
a cherfiadau pren Tuduraidd, o fewn olion cylch caeedig wedi ei nodi gan hen 
goed yw sy’n dyddio o gryn lawer ynghynt. Mae olion hen groes pregethu 
wedi eu hadeiladu mewn grisiau cerrig.  Mae bedd ag arno bennill ynglyn a’r perchennog dirgel.  Mae 
Coch Bach y Bala wedi ei gladdu mewn bedd arall.  

 AMSER: Dydd Sadwrn 10.00 – 5.00yp – Gwyl Flodau.  Lluniaeth ysgafn ar gael o 2.00 – 5.00yp
 CYRRAEDD ATO: Mae grisiau er mwyn cyrraedd yr eglwys, ond gellir cyrraedd y festri heb 

fynd i lawr grisiau. Mae wyneb tarmac i’r llwybrau o amgylch yr eglwys.

FFAIR GANOL OESOL AM DDIM
Stondinau crefft, actorion canoloesol, adar ysglyfaeth, lluniaeth a miwsig byw gan nifer o berfformwyr.  
Os ydych am ymuno a’r thema dewch mewn gwisg ganoloesol!

 AMSER: Dydd Sul 12.00 – 5.00yp.  Mae parcio ar gael yn y cae gyferbyn i’r eglwys.

4   EGLWYS PLWYF SANT MIHANGEL A’R HOLL ANGYLION
EFENECHTYD | NGR SJ11162 55801 | LL15 2PW

Mae tystiolaeth yn awgrymu mai eglwys Geltaidd ydyw, wedi’i hadeiladu ar safle ‘Llan’, ac efallai ei bod 
yn fynachlog, gweinidogaeth neu feudwyfa yn wreiddiol. Dyma’r ail eglwys leiaf yn yr esgobaeth, wedi’i 
gofnodi gyntaf yn 1253. Mae nodweddion diddorol yn cynnwys yr hen ddrws mynediad gyda’r glicied, 
colfachau a chnociwr drws gwreiddiol. Y tu mewn mae nifer o gofebion diddorol, a Ffenestr Ddwyreiniol 
Gothig Saesnig (1290-1350), pren to o’r 16 ganrif, a gweddillion darluniau wal cynnar - arbennig iawn, 
a’r fedyddfaen bren unigryw. Mae rhai adferiadau ac addasiadau wedi’u cyflawni dros y blynyddoedd, 
gyda ffenestr wydr newydd yn 1984, wedi’i chreu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun. Dydd Sadwrn a dydd 
Sul 10.00yb-5:00yp. Hawdd cyrraedd ati i bawb.

 DIGWYDDIAD: Dathlu Gwylmabsant - Taflu’r garreg orchest  
 AMSER: Gwasanaeth byr am 2.00yp  a theflir y garreg am 2.30yp. Lluniaeth ar gael

5   TAITH GERDDED ADEILADAU HANESYDDOL
Taith Gerdded: Taith dywys ar droed yn Efenechtyd gan gynnwys y t  Sioraidd Plas yn Llan, Yr Hen 
Reithordy, a Blackamoor a oedd unwaith yn dafarn.  Mae’r adeiladau yma yn agos i’w gilydd ac mae’r 
daith fer yn addas i gadair olwyn. 

 AMSER: Dydd Sadwrn 3.00yp.  CYFARFOD: Eglwys Sant Mihangell a’r Holl Angylion
 ARCHEBU: Dim angen

6   EGLWYS Y SANTES FAIR,  DERWEN
ADEILAD RHESTREDIG GRADD I NGR SJ070 507 | LL21 9RU

Prif  nodwedd yr eglwys hon o’r 13eg ganrif yw’r groglen, y groglofft a’r to bwa cleddog, y ddau o’r 15ed 
neu’r 16eg ganrif cynnar.  Mae’r ffont yn dyddio o 1665, ac mae dwy  ffenestr wydr lliw o oes Fictoria. 

Mae’r deiliant carfiedig cyfoethog  a’r treswaith cain yn y groglen a’r groglofft yn 
deyrnged i fedrusrwydd y seiri Cymreig canoloesol.  Y tu allan y mae Croes Bregethu 
arbennig iawn. Mae ystafell ysgol uwchben y porth mynwent. Mae’r dyddiad 1688 ar 
y clochdy.Mae’r Eglwys wedi bod o dan ofalaeth Cymdeithas Ffrindiau Eglwysi Heb 
Ffrindiau ers 2001, yn dilyn colli gwaith.  

 AMSER: Dydd Sadwyn a Dydd Sul 10.00yb. - 5.00yp.
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7   GWESTY GORSAF EYARTH, LLANFAIR D C
NGR SJ131 557 |   LL15 2EE

Hen orsaf rheilffordd wedi ei droi yn westy gwely a brecwast. Wedi ei leoli ar reilffordd Dinbych, 
Rhuthun a Chorwen, fe agorwyd yr orsaf ym mis Hydref 1864.  Aeth y tren olaf drwy’r orsaf yn 1964.  
Mae nifer o nodweddion gwreiddiol yr orsaf wedi goroesi.  

 AMSER: 10.30 – 3.30 Dydd Sul yn unig
 ARCHEBU: Bydd rhaid archebu lle ymlaen llaw. Uchafrif o 10 lle yr awr ar bob taith.   

 Dilynnir y daith gan luniaeth ysgafn.   y perchennog Michelle Cunningham 01824 703643
 CYRRAEDD ATO: Pedair gris i’r fynedfa i’r llawr gwaelod

CYFARWYDDIADAU: O Rhuthun dilynwch yr A525 tuag at Wrecsam.  Ar ol 1.5 milltir trowch i’r dde 
(lôn di-enw) yr ail ar y dde.

8   T  BRITH, PWLLGLAS
ADEILAD RHESTREDIG GRADD II  NGR SJ111528 |  LL15 2PL 
Adeilad hanner pren du a gwyn hardd a adnabyddir yn lleol fel t  Hansel 
a Gretel. Ffermdy yn wreiddiol, mae’r t  yn dyddio o’r 16eg ganrif 
diweddar/17eg ganrif cynnar ac yn esiampl dda o fframwaith pren addurnol 
rhanbarthol Elisabethaidd. Ewch o gwmpas yr adeilad, trawstiau i dalcen y, 
pobty bara y tu allan.  Te/Coffi a theisennau

 AMSER: 10.00.yb – 4.00yp Dydd Sadwrn yn unig
 ARCHEBU: Dim angen. 

CYFARWYDDIADAU: Saif ar yr A494 ar y ffordd tua Bala oddeutu 1.4 milltir y tu allan i Bwllglas ar y 
llaw dde.  Parcio ar gael ar y safle ac mewn  safle cyfagos.

9   WOODLANDS HALL, BONTUCHEL, 
NGR SJ 090 574 | LL15 2AN 
Tua 1870 yr adeiladwyd yr adeilad presennol. Fodd bynnag, bu adeilad arall ar y safle am ganrifoedd 
cyn hynny ac mae dogfen  yn dangos y bu bwthyn hir traddodiadol Cymreig yma un tro.

 AMSER: 10.00yb - 6.00yp ar y ddau ddiwrnod
 CYRRAEDD ATO: Mae’r llawr gwaelod yn addas i bawb. Rhaid 

dringo grisiau i’r lloriau uchaf
CYFARWYDDIADAU: Trowch i fewn i Stryd Mwrog /A494.  Wrth y 
gylchfan ewch yn syth ar hyd y B5105 (Cyffylliog ).  Ar ol y Cross Keys 
trowch i’r dde (arwydd ar y chwith i Woodlands Hall).  Ar ol milltir 
edrychwch am arwydd ar y chwith i Woodlands Hall. 

10   HENGOED, BONTUCHEL
ADEILAD RHESTREDIG GRADD II* NGR SJ 090 581

T  Neuadd Nenfforch ydi a ddyddiwyd rhwng 1438 a 1447 ac a “ddarganfuwyd” yn 2005, wedi iddo 
gael ei ddefnyddio fel adeilad amaethyddol am dros 100 mlynedd.  Mae’r safle wedi bod yn gartref ers 
o leiaf y 14eg ganrif cynnar.  Mae’r fframwaith coed yn rhyfeddol o gyflawn ac mae’r pump nenfforch 
sy’n diffinio pedwar bae y t  wedi goroesi. Roedd y derw a ddefnyddiwyd oddeutu 500 mlwydd oed pan 
gafodd ei dorri i lawr, yr hynaf i’w gofnodi mewn unrhyw adeilad yn Ynysoedd Prydain.

 AMSER: 12.00 – 4.00yp Dydd Sul yn unig / 12.00, 2.00yp, 3.00yp
 ARCHEBU:  Bydd rhaid archebu lle  ymlaen llaw.  Uchafrif o 25 lle ar bob taith dywys bob awr

CYFARWYDDIADAU: Dechreuwch fel am fynd i Woodlands Hall ond peidiwch a throi am yr Hall.  
Yn hytrach cymerwch y tro nesaf ar y dde rhyw 1/10 milltir ymlaen. Mae Hengoed rhyw 50 llath i 
lawr y l n ar y chwith (giat bren, camfa ag arwydd llwybr troed).  
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11   EGLWYS SANT DYFNOG,  LLANRHAEADR YNG NGHINMEIRCH
NGR SJ 082 635  | LL16 4NL

Eglwys plwyf o’r canol oesoedd gyda Ffenetr Jesse yn dyddio o 1533 - 
portread gweledol mewn gwydr lliw o gart achau Iesu Grist.  Y mae’r fan yma 
wedi bod yn fangre addoli ers y chweched ganrif - cell Sant Dyfnog.  Rhan 
hynaf yr eglwys fel y saif yn awr yw’r t r, sy’n dyddio o’r drydedd ganrif ar 
ddeg; mae corff yr eglwys yn dyddio o’r bymthegfed ganrif, ag iddo batrwm 
a welir yn fynych yn y rhan yma o’r wlad, lle mae corff yr eglwys mewn dau 
hanner cyfartal - eglwys ddwbl.

 AMSER: 10.00yb tan 5.00yp. ar Ddydd Sadwrn.  
 Mae gwasanaethau ar Ddydd Sul: Matins am 11.15yb.  
 Cymun Bendigaid am 3.00yp, bob un yn para rhyw 45 munud.

 CYRRAEDD ATO: Hawdd cyrraedd ati i bawb.. Te/coffi ar gael

 LLEOEDD ERAILL O DDIDDORDEB yn y pentref

FFYNNON SANT DYFNOG
Baddon petryal 18 modfedd mewn dyfnder a’r d r yn dod o ffynhonnau o’r (Space) bryniau. 
Erbyn y canoloesoedd hwyr ‘roedd y ffynnon yn un o’r rhai mwyaf adnabyddus yng Nghymru 
fel ffynnon sanctaidd. Eir ati gyda gofal mawr o glwyd yr eglwys ac wedyn ar hyd llwybr coediog

ANVIL POTTERY
Yn  hen efail y pentref sydd dros 200 mlynedd oed 

 AMSER: Ar agor Dydd Sadwrn 10.00yb – 5.00yp

KING’S HEAD
Tafarn coets o’r 16eg ganrif 

 AMSER: Ar agor 12.00 - 2.00yp Dydd Sadwrn a 12.00 - 3.00yp Dydd Sul ar gyfer cinio a lluniaeth

Medi 24-25 
Drysau Agored Dinbych

www.visitdenbigh.co.uk

@OpenDoorsDC

07946 496774

www.facebook.com 
/opendoorsdenbighshire

Eiddo CADW yn Sir Ddinbych

Am fwy o wybodaeth

www. cadw.gov.wales/event

Mynnwch gopi o'r 
llyfryn hwn i gael 
teithiau hunan 
dywys o gwmpas 
Rhuthun.

Ar gael yn Llyfrgell 
a Chanolfan Grefft 
Rhuthun TIP .

Llyfryn a 
gynhyrchwyd 
gan Gymdeithas 
Ddinesig Rhuthun 
a'r Cylch.


